
1шАновний Акц|онвР!
пРивАтного Акц|онш,Рного товАРиствА

(кРАсил!вський цукРовий завод>
код 3а €дРпоу 00373310' м1сцезнаход)|(ення: )/кра!на, )(мельницька область' м. (расил1в,

вул. !ентрьльна' 4а,

пРивАтнв Акц[онвРнш товАРиство (кРАсил!вський цукРовий зАво[> (надал1

- к1овариство>) пов|домля€, 1!Ф Ё{аглядово1о радо}о 1овариства лрийнято р1тпення про проведення
чергових р1нних загальних збор1в акц|онер|в (надал1 - к3агальн1 збори>), як| в1дбудуться 19 кв1тня
2021 року за адресо}о: 9кра!на, {мельницька область, м. 1{расил1в, вул. 1]ентральна, 4а, буд1вля
адм|н1стративного коргусу, другий поверх' зал зас|дань.
Реестрац|я акц|онер1в проводиться з 900 годин до 945 годин.
|[очаток 3агальних збор|в о 1000 годин|.
,{ата складення перел|ку акц|оЁер|в, як1 ма}оть право на г{асть в 3агальних зборах _ |з"04'2021 року
(станом на24001.
3агальна к|льк|сть акц|й 1овариства (отаном на дату складення перел1ку оо|б, яким надсиласться
пов|домлення про проведення 3агальних збор|в, а с{:ме: на |8"02.2021 р') - |4 626 620 (нотирнадцять
м1льйон|в тп1стоот двадцять тш1сть тиояч тп|стсот двадцять) штук простих |менних акц|й.
3агальна к!льк1сть голосу}очих акц|й ?овариотва (станом на дату складення перел1ку ос|б, яким
надсилаеться пов|домлення про проведення 3агальних збор{в, а саме: на |8'02'202| р.) - |2 051 0\8
(лваналт]ять м1льйон|в п'ятдесят с|м тисяч в|с1мнадцять) тштук простих |менних акц|й.

пРошкт п0Р у Ё0|Ф:
1. Фбрання .[[1чильно| ком1с1| нергових р!нних 3агальних збор1в акц!онер!в 1овариства та
припинення !] повнова}к€нь.

[1роекп о!шення:
!ля п|драхунку голос|в та забезпечення проведення голосування на чергових р|нних 3агальних
зборах акц1онер|в 1овариства обрати )1|нильну ком|с|то у склад1 3-х ос|б:
1) [олова "[1чильно| ком|с|! _ 3а|ка Анна }1ихайл1вна;
2) ялен -}1|чильно] ком1о|| _ |1астутпок }Фл|я,(митр|вна;
3) нлен -}1|чильно| ком1с|| - 1{ол1сник "111л1я Флександр1вна.
|1рипинити повноваження -}1|чильно] ком|с1| по оголо1пенн}о чергових р|нних 3агальних збор1в
акц|онер1в 1овариства зак|нченими (закритими).

2.Фбоання голови та секрета0я че0гових ш!чних 3агальних збоо|в [оваоиства.
!/роекп р1сшення:

Фбрати [оловото чергових р|нних 3агальних збор|в 1овариства - 1{унерука Флександра €ерг|йовина,
секретарем - Борисову [|л1то Б|ктор1вну.

[[роектп р!тцення:
3атверАити порядок проведення (регламент) нергових р1нних загш1ьних збор|в акц1онер|в в такому
порядку:

о [опов1д| та питання порядку денного _до 10 хв.
о Биступи та обговорення -до 5 хв.
о Б1дпов1д| на загальн1 питання _ п|оля обговорення питань порядку денного (до 3 хв. на одне

шитання).
[олосування з уо1х питань порядку денного проводиться з використанням бтолетен|в д!1я
голосування, форму | текст яких затверджено Ё{аглядового радо1о 1овариства.
1{умулятивне голосування з питання обрання член1в органу 1овариства проводиться т|льки з

використанням бтолетен|в для к}ъ{у]б{тивного голосування.
[олосування за бтолетенями з питань порядку денного зд1йснтоеться в1дкрито за принципом (одна
голосуточа акц1я _ один голос))' кр|м кумулятивного голосування.
1{умулятивне голосування в|дбувасться таким чином: заг€}льна к1льк|сть голос|в акц|онера
помножуеться на к1льк1сть член1в органу товариства, що обирасться, а акц|онер мас право в|ддати вс|
голоои за одного кандидата, або розпод|лити 1х м!хс к|лькома кандидата\ли _ у в|дпов!дному пол!
бтолетеня б|ля кох<ного з кандидат|в зазнача€ться к|льк1сть голос|в.
4.3атвердя(ення порядку та способу засвйчення бполетен!в для голосування на чергових р|чних



загальних зборах [овапиства.
!1ооектп р|шлення:

3атвердити такий порядок та споо1б засв|днення бтолетен1в для голосування' а саме: п1сля
затверд)кення Ёаглядовото радо}о 1овариства форми 1 тексту бтолетен1в для голосування з питань
порядку денного чергових р|нних 3агальних збор1в акц!онер1в 1овариства, ко:кний бтолетень
заов|дтуеться п|дписом [олови Ресстрац1йно|ком|с1|тапечаткото 1овариства.
Бтолетен1 д"]|'{ голосування визна}оться нед|йсними у раз1, якщо:
Бони в1др1знятоться в|д оф|ц|йно виготовленого акц|онерним товариством зр{вка;
Ёа бтолетен| в|доутн1й п1дпис (п1дписи) акц|онера (представника акц|онера);
Бтолетень окладаеться з к1лькох аркугп|в, як| не пронумерован1;
Акц|онер (представник акц1онера) не позначив у бтолетенях жодного або позначив б1льтпе одного
вар|анта голосування щодо одного проекту р|тпення.
Бтолетень д,ш{ к}ъ{упятивного голосування також визнаеться нед1йсним у раз1, якщо акц|онер
(представник акц1онера) зазнанйв у бтолетен| б1льтшу к|льк1сть голос|в, н|ж йому н€тлех{ать за таким
голосуванням.
Бтолетен| для голооування, визнан| нед|йсними з п|дстав' що визначен| за цим р|гшенням, не
враховутоться п|д час п|драхунку голос|в.
5. ||ро розгля[ зв1ту [{аглядово| ради 1овариства за 20|9 та за 2020 роки та затверд)ке(|ня
заход1в за результатами його розгляду.

17роектп р!шоення:
3атверАити зв1ти Ёаглядово| ради 11рА[ <1{раоил|вський шукровий завод> за 201.9 та за 2020 роки.
Ро боту Ё{аглядово1 ради визнати задов |льното.

б. 3атверд)!(ення р1чного зв!ту [овариства за 201-9 та за 2020 роки.
[|роектп р!тлення:
3атвердити р1чний зв1т |1рА1 <1{расил|воький цукровий завод) за20|9 р|к та за2020 р|к
7. Розпод1л прибутку 1збитк1в [овариства.
[!роекуп р!тллення:
[1рибщки за результат€1ми д|яльност| ?овариства в 2020 роц| в|дсутн|.
Розпод|л збитк1в 1оваристваза2020 р1к - не проводити.
8. |[ро прийняття р1лпення 3а наслйками розгляду зв!ту }{аглядово[ Ради товариства'
Биконавчого органу 0ирепстош а). Рев1з1йно| ком|с!! за 2019 -2020 роки.

[/роекп р!тпення:
Бизнати задов|льното роботу }{аглядово| ради 1овариотва, Биконавчого органу (!иректора) та
Рев1з1йно| ком|с1] 1оваоиств а за 20|9 -2020 ооки.
9. |[рипинення повновая(ень член|в Ёаглядово| ради 1овариства.
[7роекп р!шлення:
|1рипинити повнова)кення член1в Ёаглядово| ради [|рА1 к1{расил1вський шукровий завод) у повному
склад| у зв'язку з поданням членами Ёаглядово\ради з!1'{в про припинення повноважень.
10. Фбрання член!в Ёаглядово[ ради [овариства.
[/роекуп р!сллення:

[олосування по пшп1анню в|ёбувасшься 1/'!-пяхо7,| ку]у!уляпшвно2о 2олосування, 7по74у проек/п р!шлення не
включенцй.
11. 3атвердя(ення умов цив1льно_правових договор1в,
ради та встановлення розм1ру !х винагороди, обрання
договор1в (контрапст1в) з членами Ёаглядово[ ради.

що укладак)ться з членами Ёаглядово|
особи, яка уповнова)[(ена на пйписання

|/роектп р|аллення.'

3атверлити умови цив|льно-правових договор1в, що укладатоться з членами Ё{аглядово| ради,
вотановити, що |х д|яльн|сть зд|йснтосться на безоплатн|й основ1, уповнова}кити .{иректора
1овариства' на п1дписання договор|в (контракт1в) з нленами Баглядово? ради.
12. [1оипинепня повнова)п(ень Рев1з1йно! ком!с|[ 1овариства.
[1роектп о!тллення:

|1рипинити повновах{ення Рев1з|йно| ком|с1| ||рА1 <|{расил1вський шукровий завод) у зв'язку з

поданням членами Рев|з1йно| ком1с|| за'лв про припинення |х повноважень.
13. Фбрання член1в Рев1з1йно| ком1с1[[овариства.
[/роектп р|тллення:

|олосування по пц7панню в10буваспься ц!ляхом ку^4уля!пцвно2о 2олосування, 7по^4у проек7п р!шлення не



включеншш.

|4, 3атверд>псення умов цив1льно-правових договор!в' що укладак)ться з членами Рев|з!йно|
ком1с!| встановлення розм!ру 1х винагороди, обрання особи, яка уповновая(ена на п!дписання
договор!в (контракт!в) з яленами Рев1з!йно! ком|с1!'.
[1роекп р!тхлення:

3атверАити умови цив|льно-правових договор1в, що укладатоться з членами Рев1з|йно] ком|с||'
встановити, що !х д1яльн|сть зд|йснтосться на безоплатн1й основ!, уповноважити {иректора
1овариства, на п1дписання договор|в (контракт|в) з нленами Рев1з|йно? ком1с1|.
15. |!ро прийняття р1хпення про попередн€ надання згоди на вчинення ?овариством значних
правочин!в у вс1х випадках, передбанених 3аконом )['кра!ни <<[1ро акц|онерн1 товариства>>.
1роекп р!цлення:
|1адати попереднто згоду на вчинення |[рА1 <1{расил1вський шукровий завод> значних правонин1в'
як1 будуть вчинятися [овариством впродов::к 2021 року у ход1 ф|нансово-гооподарсько| д1яльност1
п|дприсмства у вс1х випадках' визначених чинним законодавством 9кра|ни.
1б. |!ро надання згоди на вчинення [овариством правочин1в !з за!нтересован1стпо у вс1х
випадках, передбанених 3аконом ]{'кра!ни <<|1ро акц!онерн! товариства>>.
1роектп р!ашення:
11адати згоду на вчинення |1рА1 <1(расил|вський цукровий завод) правонин1в
впродовх< 2021 року у ход| ф|нансово-господарсько{ д|яльност1 товариства
передбачених чинним законодавством }кра!ни.

1з за1нтересован1стто

у вс1х випадках,

17. |1ро внесення зм!н до €татуту 1овариства, пов'язаних !з приведенням (татуту
?овариства у вйповйн!сть чинному законодавству }кра!ни та затвердл(ення €татуту
1овариства в нов1й редакц1[. [1ро визначення особи, уповноважсено[ на п!дписання €татуту
[овариства в нов!й редакц![ та зд1йснення ус!х д!й, необхйних для ресстрац1[ ново[ редакц1[
€татуту в €диному дер}[(авному реестр| юридичних ос1б, ф!зинних ос1б_п!дприсмц1в та
громадських формувань.
!7роекш р1тх,сення:

1.3 метото внесення зм|н до €татщу ?овариства, пов'я3аних 1з приведенням €татуту 1овариства у
в1дпов|дн|сть чинному законодавотву }кра|ни' внести зм|ни до €татщу 1овариства та затвердити
€татщ |{риватного акц!онерного товариства к1{расил|вський тлусровий завод) в нов1й редакц||.

заг.1льних збор|в [овариства п1дписати €татщ |{риватного акц|онерного товариства <1(расил|вський
цукровий завод) в нов|й редакц1|.
3.}повноважит|1 (з правом передорг{ення) [иректора 1овариства' зд|йснити ус1 необх|дн1 д||,
пов'язан1 |з дерэкавно|о реестрац|ето ново| редакц|| €татщу |{рА1 к1{расил|вський цукровий завод)) в
€диному деря{авному ресстр| горидичних ос|б, ф|зи.птих ос|б-п|дприемц|в та громадських
формувань.
18. [1ро внесення зм1н до ||олоясень <<[1ро 3агальн1 збори акц!онер!в |1риватЁого
акц!онерного товариства <<}(расил|вський цукровий завод)); <|1ро Ёаглядову раду |1риватного
акц|онерного товариств4 <<(расил1вський цукровий завод>) та затвердя(ення [х в нов1й редакц|'[.
|1роекуп о!тлаення:

1. Бнести зм1ни до |1оложень <|[ро 3ага_ттьн1 збори акц|онер1в |1риватного акш|онерного товариства
<1{расил1вський ш1кровий завод); к|{ро Ёаглядову раду |!риватного акц|онерного товариства
к1{раоил1вський шукровий завод) та затвердщити |х в нов|й редакц||>.
2'11адати повнова)кення,.{иректору [овариства п1дписати затвердх{ен1 |[оложення в нов1й редакц||.
19. 1!ро затвердя{ення умов оц1нки та викупу акц1й у акц1онер1в, як1
надання згоди на вчинення [овариством значних правочин|в1 надання
1овариством правонин1в, щодо яких е за1нтересован1сть.

голосували <(проти>>

згоди на вчинення

!/роекп р!ъслення:
1. }мови оц1нки та викупу акц|й у акц|онер1в, як| проголосув€}ли (проти> зд|йснити в порядку та в
терм1ни визначен| 3аконом }кра|ни <|[ро акц|онерн1 товариотва)).

1нформац1я з проектами р|тпень щодо питань, вклточених до проекту порядку денного' розм|щена на
влаоному веб-сайт| 1овариства за адресото - тштптм.[<са.согп.ца.

,.{ля унаст1 в нергових р1тних 3ага-гльних зборах акц1онерам необх1дно мати при соб1 паспорт або
|нтший док}ъ.{ент' що посв1днуе особу. |1редставникам акц|онер|в необх1дно мати при соб1 паспорт або



|нптий док}ъ4ент, що посв|днуе особу та дов1рен|сть, оформлену у в|дпов|дност| до вимог чинного
3аконодавства. [ов|рен1сть на право уласт1 та голосування на чергових р1нних заг[}льних зборах,
видана ф1зинното особото, посв1дтуеться нотар|усом або 1нтпими посадовими особапти, як| внинятоть
нотар1альн| д1|, а також може посв|днуватися депозитарното установо}о у встановленому
Ё{ац|ональното ком|с1ето з ц|нних папер1в та фондового ринку порядку. [ов|рен1сть на право унаст| та
голосування на чергових р|нних 3агальних зборах в|д |мен| }оридично| оооби в|4даеться {[ органом або
|нтшото особо:о, уповноваженото на це |1установними док}ъ{ентами.
|1редставником акц|онера на чергових р1нних 3агальних зборах [овариотва може бути ф1зитна особа
або уповн0ва;кена особа юридично| особи. |1редотавником акц|онера - ф|зинно| чи }оридично| особи
на чергових р|нних 3агальних зборах 1овариства мо)ке бути |нтпа ф1зинна особа або уповнова)кена
оооба торидично| особи.
!ов|рен1сть на право унаст| та голосування на чергових р1нних 3агаттьних зборах 1овариства мо)ке
м|стити завдання щодо голосування, тобто перел1к питань порядку денного чергових р|нних
3агальних збор1в |з зазначенняй того, як 1 за яке (проти якого) р|тпення потр1бно проголосувати" |1|д
час голосування на чергових р1нних 3агальних зборах представник повинен голосувати саме так' як
передбанено завданням щодо голосування. {кщо дов|рен1сть не м1стить завдання щодо голосування'
представник вир|тпус вс| питання щодо голосування на чергових р|нних 3агальних зборах акц1онер|в
на св|й р0зсуд.
Акц1онер мае право видати дов|рен|сть на право унаст| та голосування на чергових р1нних 3агальних
зборах дек|льком сво]м представникам. Акц|онер мас право у буль-якийчао в|дкликати чи зам1нити
свого представника 11а чергових р|нних 3агальних зборах 1овариства. |1ов|домлення акц1онером
в|дпов|дного органу 1овариства про призначення, зам1ну або в1дкликання свого представника мо}ке
зд|йснтоватися за допомогок) засоб1в електронного зв'язку в|дпов|дно до законодавства по
електронний док1ълентооб|г.
Ёадання дов|реност| на право унаст1 та голосування на чергових р|нних 3агальних зборах не
викл1очас право уласт| на цих чергових р|нних 3агальних зборах акц|онера, який видав дов1рен|сть,
зам1сть свого представника.

Б|д дати над1слання пов1домлення про проведення чергових р1нних 3агальних збор1в до дати прове-
дення чергових р|нних 3агальних збор|в 1овариства акц1онери ма}оть мо:клив|сть ознайомитися з
документами, необх|дними для прийнятгя р1тпень з питань проекц порядку денного та проектом
(проектами) р!тпення з питань проекту порядку денного, за м1сцезнаход)кенням ?овариства: }кра|на,
{мельницька облаоть, м. 1(расил|в, вул. !ентралР^на, 4а, буц|вля адм|н|стративного корпусу)
приймальня [иректор4 у робон! дн1, робоний час з 1300 год. до 1630 год. (перерва з 12.00-13"00 год.).
Б день проведення 3агальних збор|в _ також у м|сц1 |х проведення за адресо}о: }кра|н4
[мельницька область' м. 1(расил|в, вул. 1]ентр€ш1ьна' 4а,6уд|вля адм|н1стративного корпусу' лругий
поверх' зал зас|дань. Фсоба, в1дпов|д€}льна за порядок ознайомлення акц|онер|в з документами:
[олова }{аглядово|ради_ Богуцька Ёатал|я €ерг1!вна. 1елефон для дов|док: +380673848903.

Фск|льки проект порядку денного чергових р|нних 3агальних збор1в передбанае голосування з
питань, визначених статтето 68 3акону }кра|ни <|[ро акц1онерн1 товариства>, 1овариство надас
акц1онерам можлив1сть ознайомитиоя з проектом договору про викуп 1овариством акц1й в|дпов1дно
до порядку, передбаиеного статте1о 69 3акону }кра!ни <|1ро акц1онерн1 товариства>. }мови договору
(кр1м к1лькост1 1 загально| вартост| акц|й) с единими для вс|х акц|онер|в. Адреоа для ознайомлення:
}кра|на, )(мельницька обпасть) м. 1{расил1в, вул. (ентр€шьна, 4а' 6уд|вля адм|н1стративного корпусу,
приймальня .{иректора, у робоч| дн|, робоний час з 1300 год. до 1630 год. (перерва з 12.00-13.00 год.).
Б день проведення чергових р1нних 3агатльних збор|в - тако}к у м|сц| !х проведення за адреоо}о:
}кра|на, {мельницька область, м. 1{расил|в, вул. |-{ентральна,4а, буд|вля адм|н1стративного корпусу'
лругий поверх' з€тл зас1дань. Фсоба, в|дпов1дальна за порядок ознайомлення акц|онер1в з

документ€1ми: [олова Ё{аглядово\ ради Богушька Ёатал|я €ерг1|вна. 1елефон д]1я дов|док:
+380673848903.

1овариство до початку чергових р1нних 3агальних збор1в у встановленому ним порядку зобов'язане
надавати письмов| в|дпов|д| на письмов| запитання акц1онер1в щодо питань' вкл}очених до проекту
порядку денного чергових р|нних 3агальних збор1в до дати проведення чергових р1нних 3агальних



збор1в (до |9.04.2021
однакового зм|сту.

1овариотво може надати одну заг€тльну в|дпов!дь на вс| запитання

(ожний акц|онер ма€ право внести пропозиц|| щодо питань, вкп}очених до проекту порядку денного
чергових р|яних 3агальних збор1в 1овариства' а також щодо нових кандидат|в до складу орган1в
?овариства, к1льк|сть яких не може перевищувати к1льк1сного складу кожного з орган1в.

|{ропозиц|] вносяться не п1зн|тпе н|хс за 20 дн|в до дати проведення чергових р1яних 3агальних збор|в
1овариства, а щодо кандидат1в до складу орган1в 1овариства - не п1зн|тше н1яс за с|м дн|в до дати
проведення чергових р|нних 3агальних збор|в. [1ропозиц|| щодо вк.,т1очення нових питань до проекту
порядку денного повинн| м|стити в|дпов|дн| проекти р|тпень з цих питань.
[{ропозиц1я до проекту порядку денного чергових р1нних 3агальних збор|в 1овариства подасться в
письмов|й форм1 1з зазначенням пр|звища (найменування) акц|онера, який|{ вносить, к|лькост|, типу
та/або класу нале}кних йому а*ц1й' зм|сту пропозиц|] до питання та/або проекту р1тпення, а тако)к
к1лькост1, тилу та|а6о клаоу акц1й, що н'}ле)кать кандидату, який пропонуеться цим акц|онером до
складу орган|в 1овариства.
3м|ни до проекту порядку денного чергових р1нних 3агальних збор|в вносяться ли1пе 1|1ляхом

вкл}очення новйх питань та проект1в р|гпень |з запропонованих питань. 1овариство не мае права
вносити зм|ни до запропонованих акц1онерами питань або проект1в р|тпень.

*1 лтепою забезпечення ёотпртл-мання пропшеп|ёем1чншх па сан!тпарналх захо0!в уншкнення
3начно2о по11111рення аоспро| респ|ратпорно[ хворобш €Ф|г||-19, спршншнено[ коронав|русопу 8АР5-
(о[/-2, на вшконання 3акону !кра[нш к!7ро захцс/п населення в!ё !нфекц]йнт:х хвороб>, !/оспановц
Ёаб!непу А4!н|стпр!в |кра[ни в1ё 11'01.2020р. ]х|р211 к!!ро запоб1еання поц!цренню на тперштпор1|'

|кра[нш еоспро[ респ1рапорно[ хворобш со|/|о-19, спршншнено|' коронавфсолт $АР5-€о[/-2>,
|1остпановш [{аб1нетпу А;1!н!стпр!в |кра[нш в!ё 22.07.2020р. ]\|9641 к[!ро вспановлення каран7пшну 7па

запрова0эюення пос1/лен1!х про7пшеп!ёем!чналх захоё|в на перш7пор1[ !з значн1/7,' по!/.!шреннял' еостпро|

респ!ратпорно[ хворобш €9'{г!|-19, спрининено!' коронав1русо;та 5АР5-€о[г-2> (1з 3:,,а!намц, внесен1/п!ш

!/оспановото [{аб!нешу Р1!н1спр|в |кра[нш в!0 ]].11.2020р. ]''|ь1100), |/осшановш [{аб1нетпу Ат1!н!спр!в
|кра[нш в!ё 9 аруёня 2020 р. }Ф 121б к!!ро всшановлення каранпцну па запроваёэюення
об;леэюувальн1/х про7пшеп1ёем!чншх захо01в 3 л|е7по1о запоб!еання по1||шренн}о на 1перш7пор!1' |кра[нш
еостпро[ респ!ратпорно!'хворобш сот/|о-19, спрцчшнено[ коронав|русолл 5АР8-€о/-2>'

7оваршстпво прш провеёенн! нереовшх р|нналх 3аеальноцх збор!в забезпенуе ко2юно2о акц1онера
(преёспоавншка акц!онера) засоба;пц 1нёшв!)уально2о 3ахшспу, 3окрел|а, 3ах1/снц^4ц л1аска^4ш, 2у7|ов1]]}4ш

рукавцчкал'ш' а п'ако)ю, ан7пшсеп/пшчн1/^,!ш протпшв!русн1/]'!ц 3асобаллш на основ! спшр7пу. [{оэюна;й
акц!онер (преёстпавншк акц!онера) повшнен пройтпш /пе^4пера7пурншй скршн!не переё ресстпрац!сю ёля

унасп! у чер2овшх р1нних 3аеапьналх зборах. 3 лоетпото ёотпршлоання сан|тпарншх 7па протпшеп!ёела1чнъсх
захоё!в бу0е забезпечено перебування ус1х пршсупн1х на чер2овшх р|нншх 3аеальнцх зборах на в1ёспан!
не 

^4ен111е 
2 лсетпр1в о0шн в|0 оёноео.

[елефон для дов|док: +38067з848903.

Ёаглядова рада
||рА1 <<(расил1вський шукровий 3авод)>
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